
 

 

 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 17 жовтня 2018 року 

 

 

 

Про стан реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»  

від 13 березня 2018 року № 2325-VIII 

 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років» набрав чинності 05.05.2018. 

На його виконання Міністерством культури України у двомісячний строк 

(тобто до 05.07.2018) мали бути затверджені: 

 

а) положення про Національну комісію з реабілітації.  

Національна комісія з реабілітації мала бути утворена при Українському 

інституті національної пам’яті протягом трьох місяців з дня затвердження 

положення про Національну комісію з реабілітації (тобто до 05.10.2018). 



На Національну комісію з реабілітації покладені повноваження щодо 

прийняття рішення про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від 

репресій; 

 

б) типове положення про регіональні комісії з реабілітації. 

Регіональні комісії з реабілітації мали бути утворені Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями протягом трьох місяців з дня 

затвердження Міністерством культури України типового положення про 

регіональні комісії з реабілітації (тобто до 05.10.2018). 

На Регіональні комісії покладені повноваження щодо прийняття заяв про 

визнання особи реабілітованою або потерпілою, надання допомоги особам в 

одержанні необхідних документів у зв’язку з реабілітацією, підготовку 

відповідних документів та подання Національній комісії обґрунтованих 

пропозицій щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи 

реабілітованою або потерпілою від репресій. 

Проте за станом на 17 жовтня 2018 року: 

а) положення про Національну комісію з реабілітації та типове положення 

про регіональні комісії з реабілітації Міністерством культури не затверджені; 

б) Національна комісія з реабілітації при Українському інституті 

національної пам’яті та регіональні комісії не утворені. 

Як наслідок, процес реабілітації жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років, передбачений Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 

1917-1991 років, Урядом зірвано. 

 

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Звернутись до Міністерства культури України та Міністерства юстиції 

України щодо необхідності термінового затвердження та реєстрації положення 

про Національну комісію з реабілітації та типового положення про регіональні 

комісії з реабілітації; 

2. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням взяти під 

контроль питання затвердження та реєстрації Міністерством культури України 

та Міністерством юстиції України положення про Національну комісію з 

реабілітації та типового положення про регіональні комісії з реабілітації; 

3. Питання щодо стану реалізації Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» 

розглянути на найближчому засіданні Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                             О. ТРЕТЬЯКОВ   

 


